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MESURA DE CAIRE PREVENTIU GENERAL: ús de masareta
- Tot el personal docent i no docent del centre
- Tots els alumnes a partir de 1r de primària
- Els alumnes d’infantil també s’afegeixen en el moment 

d’escola matinera.
- Excepcions: no es podrà exigir a les persones que 

presenten algun tipus d’enfermetat o dificultat 
respiratòria que es pugui empitjorar amb l’ús de la 
mascareta o que, per la discapacitat o dependència, no 
tengui autonomia per llevarsela, o be presenti 
alteracions de conducta que facin inviable l’ús.



ÚS ADEQUAT DE LA MASCARETA I RENTAT DE MANS
Cartells informatius a les aules per recordar els sistema 
adequat per posar-se i llevar-se la mascareta.



MESURES ORGANITZATIVES: grups estables, espais 
estables, ...
- S'ha de procurar que els alumnes ocupin sempre el mateix 

lloc dins les aules.
- Distància de 1,5 mestres entre alumnes
- Distància de 2 mestres entre grups estables
- Marques als patis per separar grups estables i punts a 

les files per mantenir la distància de 1,5 entre alumnes
- Mampares als espais tancats per separar grups estables



MESURES EN LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
- S'han de prioritzar les reunions per videoconferència. 
- Es permet de manera excepcional la realització de 

reunions als centres, si és possible a l'aire lliure, 
sense que se superi en cap cas la xifra de cinquanta 
assistents. 

- Sempre s'ha de garantir la distància mínima d'un metre i 
mig. 



MESURES DE CONTROL (ABANS D’ANAR AL CENTRE)
- Tot el personal del centre i els alumnes vigilaran el seu 

estat de salut i es prendran la temperatura a diari abans 
d'anar al centre educatiu. 

- En cas de presentar febre (> 37,5ºC) quedaran al domicili 
i contactaran amb l'equip sanitari.

- Els serveis sanitaris i els centres educatius faran 
controls periòdics aleatoris de temperatura entre 
l'alumnat i el personal del centre.



mesures de protecció individual i colectiva
- Higiene de mans (amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic)
- Moments:

● En començar i en finalitzar la jornada. 

● Després de tossir, esternudar o mocar-se. 

● Abans i després del pati / d’anar al lavabo / dinar. 

● Després de cada contacte 

● Sempre que les mans estiguin visiblement brutes. 

● Després d’usar o compartir espais múltiples o equips 
(com taules, ratolí d’ordinador, etc.).



mesures de protecció individual i colectiva
- Cartells informatius sobre el 

rentat de mans a:

a)les aules

b)banys del centre

c)menjador



mesures de protecció individual i colectiva
- Ús de guants, sobretot amb els alumnes d’infantil i 

alumnes amb nee, per ajudar-los en tema d’higiene 
personal, alimentació, cura, ...



mesures de protecció individual i colectiva
- Ventilació de les aules i diferents espais del centre 

durant tota la jornada escolar,  un mínim de cinc minuts 
abans d’iniciar la jornada, després de cada canvi de 
classe i després de cada ús. 

- Es poden emprar ventiladors de sòtil sempre que hi hagi 
les finestres obertes, per permetre l’entrada d’aire de 
l’exterior 

- A tots els espais es mantindran les finestres obertes 
sempre que la climatologia ho permeti.  



                                                 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT ALUMNE/A AMB 
SÍMPTOMES DE COVID-19



protocol de coordinació 
ENTRE CENTRE EDUCATIU I CENTRE DE SALUT

- Comissió de salut al centre
- Coordinador/a de salut al centre
- Departament de la Central de Coordinació COVID-19 

(Conselleria de Salut)



Símptomes compatibles amb covid-19
- FEBRE
- TOS
- SENSACIÓ DE FALTA D’AIRE
- (Basta la presència d’un d’aquests símptomes)
- En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i 

de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, 
mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits



Quan es presenten símptomes (abans de l’inici)
- Si es a casa, la persona (alumne o adult) ha de quedar a 

casa i contactar amb els serveis sanitaris. 
- No es pot anar al centre en cas d’aïllament domiciliari 

per diagnòstic de COVID-19.
- No es pot anar al centre en cas de quarantena 

domiciliària per haver tengut contacte estret amb alguna 
persona amb símptomes o diagnòstic de COVID-19.

- No es pot anar al centre en cas de presentar símptomes 
compatibles amb la COVID-19 fins que se’n descarti el 
diagnòstic. 

- La família haurà d’avisar el centre educatiu si l’alumne 
és un cas sospitós o confirmat. 



Què significa contacte estret?
1. Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE), es 
consideraran contactes estrets totes les persones que pertanyen al grup. 

2. Els convivents dels casos confirmats. 

3. Qualsevol professional del centre educatiu,docent o no docent, que hagi 
compartit espai amb un cas confirmat a una distància menor de dos metres, 
sense mascareta i durant més de quinze minuts. 

El període a considerar serà des de dos dies abans de l’inici de símptomes 
del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics 
confirmats per PCR, els contactes se cercaran en els dos dies anteriors de la 
data del diagnòstic. 



Quan Presenten símptomes (a l’escola)
- La persona adulta que estigui amb ell, excepte el personal 

sensible al COVID-19, avisarà l’equip directiu per esser 
substituït:

a) el durà a la sala d’aïllament
b) es rentaran les mans tots dos
c) Si l’alumne/a no pot dur mascareta, l’adult es posarà la 

mascareta FFP2 que trobarà a l’aula d’aïllament, la pantalla 
facial i la bata.

- Si la persona és sensible al COVID-19 avisarà a un membre de 
l’equip directiu per què realitzi aquestes accions.

- L’equip directiu al pare/mare perquè recullin al seu fill/a 
i es posin contacte amb l’equip sanitari el més aviat 
possible.



A la sala d’aïllament
- Sempre quedaran amb l’adult que els ha acompanyat.
- S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en 

contacte amb aquest l’alumne, per evitar possibles 
contagis. 

- Es mantindran sempre que sigui possible les mesures de 
distanciament físic.

- En el cas que hi hagi més d’un alumne amb símptomes a la 
vegada, s’extremaran les mesures de seguretat dins la 
sala d’aïllament. 



Quan Presenten símptomes (a l’escola)
- Si l’alumn@ presenta dificultats per respirar o símptomes 

que mostri que es troba en situació de gravetat, 
s’avisarà el 061.

- El trasllat al domicili, en esser recollit per pare o 
mare, es realitzarà sempre que es pugui garantir un 
trasllat segur, sense utilitzar el transport públic. En 
cas de dubte seguir instruccions del 061.

- L’aula o espai on estava l’alumn@ amb símptomes s’ha de 
ventilar, netejar i desinfectar.

- Els germans convivents amb aquest alumne no poden acudir 
al seu centre educatiu fins a tenir el resultat negatiu 
de la prova. 



Actuacions equip sanitari (Centre de Salut)
- L’equip sanitari farà la valoració clínica de l’alumne i 

decidirà l’actuació a dur a terme. 
- Podrà indicar que es faci o no la PCR segons sospita 

diagnòstica.
- L’alumne a qui se li ha realitzat la PCR no podrà acudir 

al centre educatiu fins a tenir el resultat de la prova. 



Actuacions al centre (esperant resultats)
Els alumnes i personal docent i no docent que pertanyin a la 
classe del possible cas (alumne que comença a mostrar 
símptomes al centre) podran restar al centre educatiu fins 
que el cas sospitós tengui el resultat de la PCR. 

Procurant que no es relacionin amb altres alumnes o altres 
persones del centre educatiu.

Posar especialment esment en les mesures de protecció.

Evitar al màxim qualsevol contacte social  (extraescolars, 
visites, compres, parcs infantils, etc.), amb excepció dels 
convivents.



resultat PCR negatiu
Si el resultat de la PCR és negatiu o no ha estat necessari 
realitzar-la, l’alumne es podrà incorporar al centre quan 
estigui resolt el seu problema de salut. De manera general, 
els alumnes es podran reincorporar quan faci 24 hores que es 
troben sense febre. 

No caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la 
reincorporació al centre educatiu. 



Resultat PCR positiu 
1.- L’equip sanitari de l’alumne o els professionals 
sanitaris del dispositiu específic informaran del resultat 
de la prova diagnòstica (PCR) a la família o tutor legal.

2.- L’equip sanitari farà la notificació al Servei 
d’Epidemiologia (vigilància) mitjançant el formulari de 
declaració obligatòria i urgent. 

3.- L’equip sanitari enviarà un correu electrònic a la CC 
eduCOVID corresponent que inclourà: nom i llinatges de 
l’alumne, DNI, telèfon de contacte i centre educatiu. 



4.-L’equip sanitari farà el seguiment clínic del cas i 
notificarà els contactes convivents i de l’entorn social (no 
del centre educatiu) a l’equip de rastreig corresponent a 
través dels mecanismes establerts. 

5.-L’alumne haurà d’estar en aïllament domiciliari un mínim 
de deu dies des de l’inici dels símptomes, sempre que els 
tres darrers dies no hagi tengut febre ni cap altre 
símptoma. Podrà acabar l’aïllament quan ho indiqui el seu 
equip sanitari.

6.- En cas d’ingrés hospitalari, haurà de mantenir 
l’aïllament domiciliari almenys catorze dies més després de 
l’alta. Podrà finalitzar l’aïllament segons les indicacions 
del seu equip sanitari. Aquests dies no es comptabilitzaran 
com absentisme escolar. 



7.- La CC-eduCOVID corresponent informarà el Servei 
d’Epidemiologia, l’equip directiu del centre educatiu, la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el centre de 
salut de referència del centre educatiu de l’existència d’un 
cas positiu al centre. 

8.- Coordinació entre equip directiu del centre i 
CC-eduCOVID.

9.- L’equip directiu del centre educatiu remetrà per correu 
electrònic a la CC-eduCOVID i al Servei d’Epidemiologia un 
llistat amb el nom del centre i les dades del cas confirmat 
i dels contactes estrets del cas. (format excel)



 10.-L’equip directiu del centre trametrà al Servei de 
Prevenció de Riscs Laborals amb còpia a la CC-eduCOVID el 
llistat de professors que han estat en contacte estret en 
les 48 hores prèvies l’aparició dels símptomes amb el cas 
confirmat. 

11.- L’equip directiu del centre educatiu informarà totes 
les famílies dels possibles contactes estrets de l’alumne, 
telefònicament i per escrit (a través del GESTIB), que el 
seu fill/a és un possible contacte estret d’una persona PCR 
positiva de l’entorn del centre educatiu. En cap cas 
s’informarà del nom de l’alumne que és positiu. 

12.- Es  programaran la data i hora per a la presa de mostra 
dels contactes identificats a l’àmbit educatiu.



13.- L’equip directiu informarà les famílies de l’alumnat 
que és contacte estret del dia i hora en què s’han de fer la 
prova diagnòstica PCR. 

14.- S’informarà que han de fer quarantena domiciliària 
durant catorze dies des del darrer contacte amb el cas 
positiu. Les persones que ja han tingut infecció per 
SARS-CoV-2 confirmada per PCR en els sis mesos anteriors, 
estaran exempts de fer quarantena. La CC-eduCOVID o el 
dispositiu específic sanitàri informarà dels resultats de la 
prova diagnòstica.

15.- Els contactes estrets que siguin persones treballadores 
del centre educatiu contactaran amb el servei de prevenció 
de riscs laborals respectiu i seguiran el protocol 
establert. 



16.- L’equip directiu del centre educatiu contactarà amb la 
família per fer el seguiment de les activitats educatives i 
les adaptacions curriculars que es considerin pertinents 
dels alumnes que han d’estar en aïllament/ quarantena, si el 
seu estat de salut ho permet.



Actuació en cas de BROT (3 o més casos al centre)
- Les autoritats sanitàries faran una avaluació del risc i 

s’informarà al centre educatiu de les mesures a prendre.
- POSSIBLES MESURES (segons valoració CC-eduCOVID i Salut 

Pública):
a) BROT A AULA: -1r. Aïllament domiciliari dels casos. 2n — 

Identificació i quarantena dels contactes. 3r.— Suspensió 
de l’activitat docent del grup catorze dies des de 
l’inici de la quarantena dels contactes. 4t.— Continuació 
de l’activitat docent amb normalitat extremant les 
mesures de prevenció i higiene en totes les etapes 
educatives, amb excepció del grup estable afectat. 



b) BROT A DIVERSES AULES: 1r.-Aïllament domiciliari dels 
casos. 2n.— Identificació i quarantena dels contactes. 3r.— 
Estudi de la relació existent entre els casos i si hi ha un 
vincle epidemiològic i no s’han pogut implementar les 
mesures de prevenció i higiene es valorarà l’adopció de 
mesures addicionals com l’extensió de la quarantena i 
suspensió de l’activitat docent d’altres grups fins 
transcorreguts catorze dies des de l’inici de la quarantena, 
o el temps que s’indiqui en funció de l’evolució dels brots. 
L’actuació pot comportar el tancament de línies completes, 
cicles o etapes educatives. 4t.— Continuació de l’activitat 
docent amb normalitat extremant les mesures de prevenció i 
higiene en totes les etapes educatives, amb excepció dels 
grups afectats.  



c)BROT EN EL CONTEXT D’UNA TRASMISSIÓ NO CONTROLADA: 
1r.-S’han d’aïllar domiciliàriament els casos. 2n.— Després 
d’una avaluació de la situació epidemiològica, cal escalar 
les mesures de control que poden arribar a determinar el 
tancament temporal del centre educatiu. 3r.— Inicialment el 
centre educatiu romandrà tancat durant catorze dies, encara 
que la durada podrà variar en funció de la situació, de 
l’aparició de nous casos i del nivell de transmissió. 4t.— 
La reobertura del centre educatiu es realitzarà quan la 
situació estigui controlada i no hi hagi risc per a la 
comunitat educativa. 



Actuació davant símptomes a un professional
Si hi ha un cas CONFIRMAT:

- es realitzarà l’estudi de contactes en el centre educatiu 
i fora d’aquest mitjançant la identificació, 
classificació i seguiment dels contactes seguint els 
protocols establerts per la Direcció General de Salut 
Pública i Participació. 

- L’equip directiu trametrà al Servei de Prevenció de Riscs 
Laborals el llistat de professors que han estat en 
contacte estret en les 48 hores prèvies a l’aparició dels 
símptomes.



- S’establirà quarantena per als contactes estrets durant 
els catorze dies posteriors a l’últim contacte amb un cas 
confirmat. Fent seguiment actiu.

- S’indicarà la realització d’una PCR als contactes estrets
- Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu, es continuarà la 

quarantena fins al dia catorzè. 
- Una vegada estudiats els contactes i establertes les 

mesures de quarantena, les activitats docents continuaran 
de manera normal, extremant les mesures de precaució i 
realitzant una vigilància passiva del centre.

- Fins a l’obtenció del resultat diagnòstic, no s’indicarà 
cap acció sobre els contactes estrets i l’activitat 
docent continuarà de manera normal. Si el cas es 
confirma, es realitzarà l’estudi de contactes mitjançant 
la identificació, classificació i seguiment.



EN el moment de presentar símptomes
Ha d’actuar de la mateixa manera que s’ha fet amb els 
alumnes del centre (neteja de mans, ús de mascareta, avisar 
a equip directiu, partir del centre si es possible o anar 
sala d’aïllament, …).



DOCUMENTACIÓ obligatòria
1.- Consentiment informat per fer PCR (o una altra prova 
diagnòstica d’infecció per SARS-CoV-2) 

2. — Declaració responsable per la qual els tutors legals es 
comprometen a seguir les normes establertes en els protocols 
davant la COVID-19, mantenir el centre informat de qualsevol 
novetat al respecte. 

Es faran arribar a les famílies pel GESTIB i es recolliran 
els primers dies de classe (dia 17 data límit) i es 
guardaran a l’expedient dels alumnes (Secretaria).



PER A MÉS INFORMACIÓ:
- Canal de Youtube de la Conselleria de Salut i Consum: 

https://www.youtube.com/channel/UCMJ1V07HJyRIjm6eR2VpkhQ
- Coronavirus GOIB. Infància i COVID-19: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/infancia_i_covid-19/. 
- Coronavirus GOIB. Informació per a la Ciutadania: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid19/. 
- Servei d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria 

d’Educació, Universitat i Recerca: 
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes 

- Ministeri d’Educació i Formació Professional: 
http://www.educacionyfp.gob.es/destacados/COVID-19.html#ancla01-1.

https://www.youtube.com/channel/UCMJ1V07HJyRIjm6eR2VpkhQ

